
Natuurlijke wijze van begraven (aanvulling regels): 

Voor de natuurlijke wijze van begraven op het H. Martinuskerkhof in het centrum van Sint-

Oedenrode gelden o.a. de volgende regels: 

1. Hoofdregel is, dat het reglement van toepassing is zoals door het parochiebestuur 

werd vastgesteld op 8 november 2016 en goedgekeurd door het Bisdom op 5 

december 2016. Het reglement vindt u op 
www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/tarieven 

2. Bepaald is dat bij begraving minimaal 20 jaar grafrust geldt. Er dient dus ook voor 

minimaal 20 jaar grafrechten (inclusief algemeen ouderhoud kerkhof) te worden 

betaald. Verlengen van de rechten na deze periode is mogelijk. 

3. De tarievenlijst zoals jaarlijks door het parochiebestuur wordt vastgesteld is van 

toepassing.  

4. Teneinde nabestaande c.q. belanghebbende op termijn niet te belasten, kan door 

middel van een wilsverklaring schriftelijk worden aangegeven of de 20 jarige termijn 

van grafrust voldoende wordt geacht. Dan wel of verlenging al dan niet gewenst 

wordt. 

5. Na een begraving wordt het terrein zoveel mogelijk in de oude toestand hersteld. Er 

wordt opnieuw een bloemenmengsel gezaaid. Afhankelijk van het seizoen moet 

worden afgewacht hoe het mengsel (de bloemen) zich ontwikkelt. 

6. De grafbedekking dient minimaal te zijn. Uitsluitend een naam aanduiding. Het te 

gebruiken materiaal dient milieuvriendelijk en op redelijk korte termijn afbreekbaar 

te zijn. 

7. De naam aanduiding kan bijvoorbeeld bestaan uit en gezaagde schijf uit een 

boomstam. Uitgegaan wordt van onbehandeld hout, dat naar verloop van tijd 

vergaat in de natuur. 

8. Gebruik van een grafkist van onbehandeld hout of een ander soort afbreekbaar 

materiaal heeft de voorkeur. Het materiaal dient milieuvriendelijk en op redelijk 

korte termijn afbreekbaar te zijn. 

9. Bijzetting van asbussen is toegestaan. 

 

 

Voor meer informatie of reservering kunt u contact op nemen met het secretariaat 

van de parochie. Telefoon 0413-477741. Het sturen van een e-mailbericht met uw 

vraag is uiteraard ook mogelijk. 

 

Sint-Oedenrode, september 2022 

Werkgroep Kerkhofbeheer, 

H. Martinuskerk (Centrum) 

Sint-Oedenrode. 

http://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/tarieven

